GoedeZaken
AGENDA
11 november
11e ‘Denk Anders Debat’
Bedrijf & Samenleving Haarlem
en Omgeving in samenwerking
met Stichting Hoezo Anders.
Tijd. 16.00-18.00 uur
Locatie: Patronaat Haarlem
Info: bedrijfensamenleving.nl
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‘Spareribs eten met
Hans Dulfer’

See you in court!

16 november
MKB Bijeenkomst
‘See you in Court’
Met Nienke Klazinga en Myrthe Steenhuis van Köster Advocaten
Aanvang: 15.30 uur. Locatie:
rechtbank Noord-Holland, Jansstraat
81, Zaal A. www.mkb-haarlem.nl
17 november
Haarlemse Ondernemers Sociëteit
Borrel en lezing
Gastspreker: Carina Benninga
Tijd: vanaf 16:30
Locatie: Gebouw Zang&Vriendschap,
Jansstraat 74-zw Haarlem
www.hos-haarlem.nl/bijeenkomsten
19 november
Patronaat Business Club
bij Maceo Parker
Voorafgaand aan het concert van Maceo Parker organiseert de Patronaat
Business Club (PBC) een Balkon Bar
Borrel. De borrel is alleen voor leden
en partners van de PBC. Geïnteresseerd maar geen lid? Neem dan contact op met Timo@patronaat.nl. Tijd:
18.30 uur. Locatie: Patronaat, Zijlsingel
2, Haarlem
20 november
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Chris Zegers
acteur, presentator en muzikant
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres
23 november
Kennemer business Kastanje borrel
Tijd: 15:30 uur – 19:30 uur
Locatie: Villa Westend
kennemerbusiness.nl/evenementen
25 november
Finals Present Your Startup 2.0
Haarlemvalley
7 van de 10 finalisten zullen zich
presenteren aan toekomstige investeerders. Tijd: 7.30-10.00 uur. Locatie:
De Lichtfabriek, Minckelersweg 2 Haarlem. www.haarlemvalley.com
30 november
NV Haarlem Talkshow
Tijd: 17:00 tot 19:00. Locatie: kleine
zaal van de Philharmonie
www.nv-haarlem.nl
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Daniel Zegeling en Paul Hissink

De ene businessclub is de ander niet.
Dat blijkt maar weer als Daniel Zegeling en Paul Hissink vertellen over de
Patronaat Business Club. Zegeling
is financieel manager van de Haarlemse muziektempel, Paul Hissink is
voorzitter van de 24 leden tellende
businessclub, die tal van buitengewone activiteiten voor haar leden organiseert. Tot het samen verorberen
van spareribs met Hans Dulfer op het
balkon bij de kleedkamers aan toe.

Gaius Cilnius Maecenas was een Romeins staatsman die de kunsten niet
alleen een warm hart toedroeg, maar
kunstenaars tevens financieel steunde. De Maecenas gedachte is daarom
het uitgangspunt van de Patronaat
Business Club. Daniel Zegeling: “De
kosten voor het lidmaatschap bedragen €1500 per jaar. Dat bedrag
wordt door de fiscus beschouwd
als een schenking aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
en is daarom aftrekbaar. Naast de
financiële ondersteuning van de leden, steeds belangrijker in een tijd
dat cultuursubsidies niet populair
zijn, profiteert het Patronaat van hun
kennis en kunde en hun netwerk. De
PBC werd vier jaar geleden opgericht.
Tot die tijd hadden we alleen de beschikking over het netwerk van ruim
driehonderd muzikanten, die onze
profilering vorm gaven. We beschik-

ken nu ook over een zakelijk netwerk.
Daar hebben we al een aantal keren
de vruchten van geplukt.”
Paul Hissink, in het dagelijks leven
met zijn vrouw directeur-eigenaar
van Terstal Interieurarchitectuur, benadrukt dat de leden van de PBC vooral gepassioneerde muziekliefhebbers
moeten zijn. “We vinden het belangrijk dat men sympathiek tegenover
het Patronaat staat. Daarom kennen
we geen bedrijfslidmaatschappen,
het gaat om de persoonlijke band.
Dat waarborgt de exclusiviteit van
onze businessclub. Te meer omdat
onze activiteiten zich voor een groot
deel binnen de muren van het Patronaat afspelen. Het lidmaatschap
brengt een aantal voordelen, zoals
het tegen kostprijs huren van ruimtes
als de grote of kleine zaal en het recht
op twee kaarten voor ieder optreden. Het is gewoon een erg leuk club.
Daarom willen we doorgroeien naar
50 leden. Dat is onze ambitie.”
Het volgende evenement voor leden
is donderdagavond 19 november tijdens het optreden van Maceo Parker,
de beroemde saxofonist die onder
andere met James Brown heeft gespeeld.
Voor meer inlichtingen:
daniel@patronaat.nl

Ervaar in de praktijk hoe je als ondernemer geraakt kunt worden door
wet- en regelgeving. In een dynamische rechtszaak wordt u aan de hand
van een actuele zaak in de dagelijkse rechtspraktijk meegenomen. Er
wordt op interactieve wijze - op voorhand wordt u gevraagd wat naar uw
mening de uitkomst van de procedure
zou moeten zijn - een rechtszaak nagespeeld waarbij de impact van het
nieuwe ontslagrecht belicht wordt.

Köster Advocaten, de Rechtbank
Noord-Holland en MKB-Haarlem organiseren op maandag 16 november van 15.30 tot 20.00 uur het evenement ‘See you in Court!’, dat zal
plaatsvinden op de rechtbank aan
de Jansstraat 81 in Haarlem. Voor
aanvang van de zitting zal eerst de
kantonrechter een korte algemene
inleiding geven over de impact van
het nieuwe arbeidsrecht op de praktijk. Daarna belichten twee advocaten van Köster Advocaten (Nienke
Klazinga en Myrthe Steenhuis) belichten een concrete zaak en geven
een toelichting op de positie van
hun cliënten en de standpunten (en
de redenen waarom). Aansluitend
zal over die concrete zaak een zitting voor de kantonrechter worden
nagespeeld.

Het programma luidt als volgt:
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur	Welkom door vice-president van de Rechtbank
Noord-Holland
16.15 uur	Korte introductie over de
Wet Werk en Zekerheid
door Peter Jansen
16.30 uur	Twee advocaten van Köster
Advocaten belichten afzonderlijk van elkaar de zaak.
De ene advocaat vanuit
het werkgeversperspectief
en de andere vanuit het
werknemersperspectief
17.15 uur Bepleiten van de zitting
18.00 uur	Raadkameren (besluitvorming van de rechter)
18.15 uur	Uitspraak, toelichting en
gelegenheid tot vragen
stellen
19.00 uur	Netwerkborrel aangeboden
door Köster Advocaten
20.00 uur Einde bijeenkomst
Deelname is gratis. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, dus meld
u snel aan! Bij no-show wordt er €
25,- in rekening gebracht. Voor aanmeldingen gaat u naar de website van
MKB Haarlem.
Köster Advocaten NV
www.kadv.nl

